Odbor starostlivosti o životné prostredie
Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
Šaľa, 01.08.2019

OU-SA-OSZP-2019/004837-9-Veg

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTIE
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný správny orgán
podľa § 5 zákona č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny
stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(ďalej len „stavebný zákon“) a v súlade s ustanoveniami zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok), v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) stavebníkovi:
J. Vince, s.r.o., Kráľová nad Váhom 320, 925 91 Kráľová nad Váhom, IČO: 46 479 236
podľa § 26 ods. 1 vodného zákona, v spojení s § 88a ods. 4 stavebného zákona
dodatočne povoľuje
vodné stavby
Vodovod
V rozsahu:
Rozvod vody je vybudovaný z tlakových rúr HDPE 100, PN 10-SDR 17, Ø110 mm (DN 100)
celkovej dĺžky145,60 m. Na konci je umiestnený nadzemný požiarny hydrant DN 80 v prevedení
ako kalník. V rámci stavby sa vybudovali aj vodovodné prípojky (11ks) z rúr HDPE 100, PN 10SDR 17, Ø32 mm (DN) pre jednotlivé pozemky, v celkovej dĺžke 76,50m.

Kanalizácia
V rozsahu:
Tlaková kanalizácia sa vybudovala z rúr tlakových HDPE 100, PN 10-SDR 17, Ø63 mm (DN50)
dĺžky136,20 m, Ø90 mm (DN 80) dĺžky 66,70 m a gravitačná kanalizácia z PVC rúr DN 300
dĺžky 12,10. V rámci stavby sa vybudovali aj tlakové kanalizačné prípojky (11ks) z rúr
tlakových HDPE 100, PN10 – SDR 17, Ø40 mm (DN32) celkovej dĺžky 82,90m pre rodinné
domy, ukončené na jednotlivých pozemkoch investora.

ktoré sú súčasťou stavby:

Nový stavebný obvod v Kráľovej nad Váhom

na pozemkoch:

KN-C 1447/6, 1447/28, 1447/15, 1447/16, 1447/10, 1447/17,

kat. územie:

1447/18, 1447/19, 1447/21, 1447/5, 1447/20, 1447/4 (vo
vlastníctve investora)
KN-E 799/100, 799/200 (vo vlastníctve obce Kráľová n/Váhom)
Kráľová nad Váhom

Účel vodnej stavby:

odvádzanie a likvidácia odpadových vôd z nového stavebného
obvodu a zásobovanie pitnou vodou nového stavebného
obvodu v obci Kráľová nad Váhom

Podmienky pre investora:
1. Stavebník požiada orgán štátnej vodnej správy o jej kolaudáciu a uvedenie do užívania.
2. Na kolaudačnom konaní investor predloží doklady o výsledkoch predpísaných skúšok
v zmysle platných STN, vyhlásenia výrobcu o zhode stavebných výrobkov použitých na
stavbe, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku.
3. Na kolaudačnom konaní investor predloží plán skutočného vyhotovenia stavby,
porealizačné zameranie stavby vypracované oprávneným geodetom.
4. Na kolaudácii predložiť vypracovaný a schválený prevádzkový poriadok vodnej stavby.
Všeobecné ustanovenia:
1. Uvedené povolenie je viazané na investora stavby t.j. J. Vince, s.r.o., Kráľová nad
Váhom 320, 925 91 Kráľová nad Váhom, IČO: 46 479 236
2. Zodpovedný autor projektu: Ing. Alfrád Gáspár, č. 1193, 925 42 Trstice
3. Tunajší úrad môže uvedené rozhodnutie zmeniť, alebo zrušiť z vlastného podnetu, alebo
na návrh po vykonanom konaní podľa § 24 a § 26 vodného zákona, ak by to vyžadoval
iný dôležitejší záujem.
4. Toto rozhodnutie nezbavuje zodpovednosti voči prípadným nárokom tretích osôb.
5. Jedna sada overenej projektovej dokumentácie sa vracia žiadateľovi, druhá sa ukladá do
vodohospodárskej evidencie tunajšieho úradu
6. Zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní. Investor oznámi tunajšiemu úradu
zhotoviteľa stavbu do 15 dní po ukončení výberového konania.

Námietky účastníkov konania:
V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.
Odôvodnenie
Dňa 20.05.2019 bola na tunajší úrad podaná žiadosť od stavebníka: J. Vince, s.r.o.,
Kráľová nad Váhom 320, 925 91 Kráľová nad Váhom, IČO: 46 479 236 o vydanie
dodatočného stavebného povolenia pre stavby: Vodovod a Kanalizácia, ktoré sú súčasťou
stavby - Nový stavebný obvod v Kráľovej nad Váhom v kat. území Kráľová nad Váhom, na
parc. č. KN-C 1447/6, 1447/28, 1447/15, 1447/16, 1447/10, 1447/17, 1447/18, 1447/19,
1447/21, 1447/5, 1447/2, 1447/4 a KN-E 799/100, 799/200.
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Na parcelu KN-E 799/200 bola uzatvorená zmluva o zriadení vecného bremena medzi obcou
Kráľová nad Váhom a stavebníkom J.VINCE, s.r.o. zo dňa 28.01.2019.
Na parcelu KN-E 799/100 vo vlastníctve obce Kráľová nad Váhom bol vydaný súhlas obce
Kráľová nad Váhom na realizáciu kanalizačnej prípojky vrátane napojenia na kanalizačnú
šachtu.
V rámci stavebného konania sa dodatočne povoľujú stavby:
Vodovod: Rozvod vody je vybudovaný z tlakových rúr HDPE 100, PN 10-SDR 17, Ø110 mm
(DN 100) celkovej dĺžky145,60 m. Na konci je umiestnený nadzemný požiarny hydrant DN 80
v prevedení ako kalník. V rámci stavby sa vybudovali aj vodovodné prípojky (11ks) z rúr HDPE
100, PN 10-SDR 17, Ø32 mm (DN) pre jednotlivé pozemky, v celkovej dĺžke 76,50m.
Kanalizácia: Tlaková kanalizácia sa vybudovala z rúr tlakových HDPE 100, PN 10-SDR 17,
Ø63 mm (DN50) dĺžky136,20 m, Ø90 mm (DN 80) dĺžky 66,70 m a gravitačná kanalizácia
z PVC rúr DN 300 dĺžky 12,10. V rámci stavby sa vybudovali aj tlakové kanalizačné prípojky
(11ks) z rúr tlakových HDPE 100, PN10 – SDR 17, Ø40 mm (DN32) celkovej dĺžky 82,90m pre
rodinné domy, ukončené na jednotlivých pozemkoch investora.
Vzhľadom k tomu, že predložená žiadosť neobsahovala náležitosti, tunajší úrad vyzval
žiadateľa listom č. OU-SA-OSZP-2019/004837-2-Veg zo dňa 22.05.2019 o doplnenie podania
v lehote 30 dní odo dňa doručenia a zároveň konanie prerušil. Stavebník žiadosť doplnil
naposledy dňa 06.06.2019 v požadovanej lehote.
Tunajší úrad vo vodoprávnom konaní preskúmal podanie a oznámil začatie vodoprávneho
konania oznámením verejnou vyhláškou č. OU-SA-OSZP-2019/004837-4-Veg zo dňa
10.06.2019 známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám.
Nakoľko ide o líniovú stavbu, stavebný úrad určil upovedomenie účastníkov konania podľa
§ 73 ods. 6 vodného zákona formou verejnej vyhlášky a zároveň nariadil ústne pojednávanie na
deň 30. júla 2019 o 9,00 h na Obecnom úrade Kráľová nad Váhom, kde mohli účastníci konania
a dotknuté orgány štátnej správy uplatniť svoje námietky a pripomienky.
Stavby vodovod a kanalizácia, ktorých súčasťou sú aj prípojky sú stavebne dokončené, ale
nie sú pripojené na existujúce rozvody verejnej kanalizácie a verejného vodovodu. Po napojení
na existujúce rozvody stavebník požiada o vydanie kolaudačného rozhodnutia k daným stavbám.
Verejná vyhláška bola vyvesená na tunajšom úrade od 11.06.2019 do 11.07.2019, na úradnej
tabuli obce Kráľová nad Váhom od 11.06.2019 do 11.07.2019. Posledný deň tejto lehoty bol
dňom doručenia.
Doklady, na základe ktorých bolo vydané stavebné povolenie sú založené v spise.
Správny orgán preskúmal žiadosť a priložené doklady v zmysle ustanovení vodného
a stavebného zákona, pričom zistil, že dodatočné stavebné povolenie stavby nie je v rozpore
s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a vodným zákonom, nebudú ohrozené
celospoločenské záujmy, starostlivosť o životné prostredie ani ohrozené práva a právom
chránené záujmy účastníkov konania a dotknutých orgánov. Vzhľadom na uvedené skutočnosti
orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Sankcia za porušenie stavebnej disciplíny bude riešená v samostatnom konaní o správnom
delikte.
Žiadateľ uhradil správny poplatok v hodnote 300,00 € v zmysle položky 60 písm g) a 61
zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Úhrada
správneho poplatku bola preukázaná dokladom – potvrdením o úhrade správneho poplatku
poštovou poukážkou.
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Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa § 53 a § 54 správneho poriadku
v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Okresnom úrade Šaľa, odbor
starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných
prostriedkov.

Ing. Miroslava Danišová
vedúca odboru

Rozhodnutie sa doručí verejnou vyhláškou:
1. Vlastníkom susedných pozemkov a stavieb a ostatným účastníkom konania, ktorých práva
a právom chránené záujmy môžu byť stavbou dotknuté:
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a musí byť
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Kráľová nad Váhom, na úradnej tabuli
správneho orgánu a na internetovej stránke správneho orgánu www.minv.sk
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
1. Obec Kráľová nad Váhom – úradná tabuľa

..............................
vyvesené dňa

...............................
zvesené dňa

Pečiatka, podpis:
2. Okresný úrad Šaľa – úradná tabuľa:

..............................
vyvesené dňa
Pečiatka, podpis:
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...............................
zvesené dňa

3. Okresný úrad Šaľa – webové sídlo:

..............................
vyvesené dňa

...............................
zvesené dňa

Pečiatka, podpis:
Po zvesení verejnej vyhlášky Obec Kráľová nad Váhom toto potvrdené rozhodnutie v jednom
vyhotovení zašle späť špecializovanému stavebnému úradu Okresnému úradu Šaľa, odboru
starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa.

Na vedomie:
J. Vince, s.r.o., č. 320, 925 91 Kráľová nad Váhom
Obec Kráľová nad Váhom, č. 71, 925 91 Kráľová nad Váhom
Ing. Alfrád Gáspár, č. 1193, 925 42 Trstice
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Nitra, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali, Okresný dopravný inšpektorát
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa, OPaK
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2A, 949 01
Nitra
8. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Štúrova ulica č. 147, 949 65 Nitra
9. SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
11. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Odštepný závod: Galanta, Pázmanya 4, 927 01 Šaľa
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova č. 58, 949 63 Nitra
13. k spisu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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